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(رمضان 1433 امل�رشف العام
ا�رشة التحرير

الت�صميم واالخراج الفنياملحررون

التن�صيد

ال�صيــــــــخ احمد ال�صايف

ال�صيــــد ح�صني املو�صوي
ال�صيــــــد كـــمال �صـــرب

ال�صيـــــد جعفر احل�صيني
ال�صيــخ خالد حممد خلف

ال�صيخ عدنان حممد خلف
ال�صيـــــــخ حبيب ح�صون
ال�صيـــــــــــخ امري الويل

ال�صيـــــــــخ �صياء احلفار
اال�صتـــــــاذ حممد يحيى

عالء منقذ الطريف

مـجـتبى مكي الع�صامـي

اعالم مدر�صة االمام احل�صني

كلمة المشرف العام


بسم اهلل الرحمن الرحيم

الكرمي  اخلير ها هو شهر رمصان  أعزائي فتية 
أن  وعلينا  والبركة  باخلير  قد حل في ساحتنا 
بالصالة  اإللتزام  بالطاعة هلل خصوصاً  نلتزم 
في أوقاتها وعلينا أن نلتزم بالصيام فهو واجب 
على  لنصبر  اهلل  من  العون  ونطلب  علينا 
عطش هذه األيام احلارة ليعيننا على عطش يوم 
في  واحلضور  القرآن  بقراءة  أوصيكم  القيامة 
محافله وتعلمه وااللتزام بتعاليمه وأوصيكم 
بااللتزام باألخالق الفاضلة والتخلص في هذا 
والسالم  معكم  واهلل  رذيلة  كل  من  الشهر 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اقراأ يف هذا العدد

�ص11: �سرّ الثالجة الذكية

م�سجد  هو  ما  �ص13: 
ال�سهلة؟

عالقة  ما  �ص22: 
بالأ�سدقاء  الطماطة 

ال�سيئين



(رمضان 1433

 انت بالغ وانت بالغة

يف هذا ال�شهر

رمضان

1424

رمضان

1433

رمضان

 1418

26 1 19 1 30 1
27 2 20 2 31 2
28 3 21 3 1/اكنون2 3

29 4 22 4 2 4
30 5 23 5 3 5
31 6 24 6 4 6

1/ترشين2 7 25 7 5 7
2 8 26 8 6 8
3 9 27 9 7 9
4 10 28 10 8 10
5 11 29 11 9 11
6 12 30 12 10 12
7 13 31 13 11 13
8 14 1/اب 14 12 14
9 15 2 15 13 15
10 16 3 16 14 16
11 17 4 17 15 17
12 18 5 18 16 18
13 19 6 19 17 19
14 20 7 20 18 20
15 21 8 21 19 21
16 22 9 22 20 22
17 23 10 23 21 23
18 24 11 24 22 24
19 25 12 25 23 25
20 26 13 26 24 26
21 27 14 27 25 27
22 28 15 28 26 28
23 29 16 29 27 29
24 30 17 30 28 30

 يبلغ اذلكر)الفىت ابكامل 15عرش �سنة هاللية ما

مل حيتمل او ينبت الشعر اخلشن عىل العانة

يوم الوالدة للفتاةيوم البلوغيوم والدة الفىت

 انَت ابلٌغ يف هذا الشهر

رمضان 1433هـ
تبلغ الانىث الفتاة ابكامل تسعة �سنني هاللية

اكنون1/اكنون2

1998/1997
متوز/اب

2012

ترشين1/ترشين2
2003

هل تعلم اأن �سهر رم�سان ميكن اأن يكون ثالثني يوماً وميكن اأن يكون ت�سعة وع�رشين 
يوماً والأمر بيد اهلل .

 لو يعلم العبد ما في رم�سان لود اأن يكون رم�سان ال�سنة :قال ر�سول اهلل

وفعــــال قـــوال  وا�ســــــتقم 

اأغــــــلى االأعمـــــار  مـــن 

واكال �سـربا  ودع  اهلل 

اأهــــال للعـــــفو  وكـــــــن 

أيــــــها الصـــــائم مـــهال

�سوُيــــــعات ــذه  ـــ ـــ ـــ هـــ اأنــــــــــــــمــا 

طـــــــــاعة فـــــــي  ــتــهــد  ـــ ـــ ـــ فــاأجـــ

القــــــدر ــلــة  ـــ ـــ لــيـــ ــب  ـــ ـــ ـــ ـــ وتــرقـــ

من هــــل  و  الـــــذكر  ليلة 

اللـــيل بها  احيـى  من  فــاز 

هـــداأة فــي  يرتـــــــــجى 

و�ســـعت قـــــد  ربنـــــــا 

اأحـــلى الكــــون  رب  ذكـر 

و�ســـــــلى قــــــام  ومـــن 

حـــــال للمــ�سكل  املحراب 

عـدال االأكـــوان  حكمــــتك 

رم�ضان اخلري



هل تعلم ان الإختبارات  الطبية اثبتت ان ال�سوم )اأح�سن ترياق ل�سموم املعدة(

فلنرتك هذا اجمللس
ر�سوم وتلوين: ح�سام الدين حممد

احل���م���د 
لزيارة  لتوفيقي  هلل 

عليه  اهلل  )�صلى  النبي 
اأذهب  �صوف  والآن  واله(,  
الإم��ام  �صيدي  ابنه  لزيارة 

الكاظم )عليه ال�صالم(

  يف اليوم التايل

ي���ا 
����ص���ي���دي ي��ا 

مَل  اهلل  ر�صول  اب��ن 
ذنبي  ما  حجبتني 

؟

حجبتك 
تق�ض  مل  لن���ك 

اإبراهيم  اأخ��اك  حاجة 
اأن  اهلل  اأب��ى  وق��د  اجلمال 
ي�صكر �صعيك اإل اأن يغفر 

لك اإبراهيم اجلمال

ي  �صيد
يل  من  ومولي 

يف  اجلمال  بابراهيم 
هذا الوقت واأنا باملدينة 

وهو بالكوفة؟

ا  ذ اإ
فام�ض  الليل  كان 

غري  من  وحدك  البقيع  اإىل 
اأن يعلم بك اأحد من اأ�صحابك 
 – جنيبًا  وارك��ب  غلمانك  و 

هناك  بعريًا-  او  فر�صًا  اي 
م�ّصرجًا

ولَم يا حسان؟

ملاذا قام سالم وحسان ؟ 
وحتى من غير أن يودعوننا

أما ترونهم يغتابون صديقنا علي ومن يغتاب فهو مأثوم، 
ومن يسمعه ويقدر على رده وال يرده فله مثل إثمه، ومن ال 

يقدر على الرد أو لم يجِد رده نفعاً فعليه ترك اجمللس

هيا يا شباب فلنقم 
ونترك  اجمللس ، إنه 

جمللس مبغوض

أرضى  ال   أنا 
بذلك يا سالم، 
وهل تعتقد ان 
اغتياب الناس 

ممتع!

لنجلس يا 
حسان، فإن 

حديثهم 
شّيق وممتع

دعك منهم واآلن اكمل لي 
ماذا فعل علي بعدها؟

ď



هل تعلم ان يف العامل اليوم م�سحات كثرية يقوم العالج فيها بال�سوم

ال��ل��ه��م 
واأبلغ  فا�صهد, 

���ص��ي��دي م��و���ص��ى 
)عليه  ال��ك��اظ��م 

ال�صالم(

ل��ن 
حتى  ات��رك��ك 
تطاأ بقدمك خدي

اذه���ب 
ف��ق��د غ��ف��رت 

لك

ك����ال, 
تطاأ  واأن  بد  ل 

خدي

قد ذكر أستاذي 
في مدرسة 

اإلمام احلسني 
السالم  (عليه 
بأن الذي يغتاب 

اآلخرين كأنه 
يأكل حلم اخيه 
وهو ميت وهي 
غاية القساوة 

والبشاعة

ولكن صديقنا 
علي كانت فيه 

هذه الصفات 
التي ذكروها 

في َغْيبته فهم 
صادقون ولم 

يكذبوا في نقل 
صفاته

كل   يعني 
مانقوله في 

االخرين سواء 
كان صدقا ام 

كذبا فهو حرام

هذا صحيح فان الغيبة هي ان تذكر اخاك مبا  فيه  سواء أكان بقصد 
االنتقاص أم لم يكن وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في 

خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما 
يكون عيباً مستوراً عن الناس   واما لو ذكرته مبا ليس فيه فانه يسمى 

بهتانا وإثمه أعظم من إثم الغيبة 

حسان؟ يا  الغيبة  إثم  هو   وما 

يا للهول ، يا له من إثم عظيم!

نعم ،  و هذا ليس قولي بل قول اهلل سبحانه وتعالى في القرآن الكرمي)واََل 
يَْغَتْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل حَلَْم أَِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه

نعم اذا كان صدقا فهو غيبه واذا كان كذبا فهو بهتان ونستجير باهلل 
منهما االفضل ان نذهب الى املسجد وال نضيع وقتنا بالقيل والقال 

ونحصل على الثواب وننجو من العقاب وهذا هو الراي الصواب

Đ



عقابثواب

ƳƴǖǩƗ ƞǆǡ
اعداد: ال�سيخ عدنان حممد خلف

الملك والغالم

كان لأحد امللوك غالم وب�صبب ذكائه وفطنته اأ�صبح من اأقرب املقربني اإىل امللك ف�صار امللك يلب�صه اأجمل 
واأف�صل الثياب وي�صكنه اأعلى الغرف واأو�صعها ويعامله وكاأنه وزير, مما اأثار ح�صد وغ�صب الوزراء ورجال 
البالط ففكروا باأن ينتقموا منه باأي طريقة , وكان للغالم غرفة �صغرية يغلقها دائمًا ول يدخل فيها اأحد, 

ويف �صباح كل يوم وقبل اأن يذهب اإىل امللك كان يدخل يف الغرفة وميكث للحظات ثم يخرج ويغلق الباب ثانية ويذهب اإىل ق�صر امللك . 
ذات يوم ذهب عدد من الوزراء الذين كانوا يح�صدون الغالم ويكرهونه اإىل امللك وقالوا له : اإن غالمك �صرق الكثري من الذهب واملجوهرات 
من اخلزنة وخباأها يف غرفته اخلا�صة واأنه يعدها كل يوم �صباحًا ول يدع اأحد يدخل اإىل غرفته , وتعددت الو�صايات لدرجة اأن امللك بداأ ي�صك يف 
ولء واإخال�ض غالمه فاأمر امللك عدد من اأتباعه اأن يذهبوا اإىل غرفة الغالم حال خروجه منها يف ال�صباح ويك�صروا القفل ويفت�صوها ويح�صروا ما 
يجدوه من الذهب واملجوهرات , ويف �صباح اليوم التايل ك�صر اأولئك الأتباع قفل الغرفة ودخلوها , فلم يجدوا �صوى رداًء ممزق واأحذية قدمية , 
فلم يقتنعوا بذلك وبداأوا يحفرون اأر�ض الغرفة لظنهم بان الغالم يخبىء الذهب واملجوهرات يف داخل الأر�ض ولكنهم مل يجدوا �صيئًا فاأخذوا 
الرداء املمزق والأحذية القدمية اإىل امللك , وعندها عرف امللك باأن الوزراء فعلوا ذلك ب�صبب ح�صدهم وغريتهم من الغالم , اعتقل الوزراء وقال 
لهم اإن مل ي�صاحمكم الغالم فاين �صاأعاقبكم ب�صدة ,  فذهب الوزراء اإىل الغالم وطلبوا منه العفو وال�صماح , فقال الغالم لهم: اإن اأمركم بيد امللك 

فاإن ي�صاحمكم فاأنا اأ�صاحمكم فعفى عنهم امللك . 
وبعد ذلك ا�صتدعى امللك الغالم وا�صتف�صر منه عن �صبب دخوله �صباح كل يوم اإىل غرفته , فاأجابه الغالم : قبل اأن اأ�صبح ُمقربًا اإىل امللك كنت 
فقريًا ول اأملك �صيئًا �صوى هذا الرداء وهذه الأحذية , وعندما اأ�صبحت يف هذا املن�صب كنت اأذهب كل يوم واأ�صتخرج هذه املالب�ض والأحذية 

حتى اأتذكر دائمًا حايل فال ياأخذين الغرور فاأطغى واأن�صى اهلل �صبحانه وتعاىل . 
فيجب علينا اأحبائي فتية اخلري اأن لنن�صى اهلل �صبحانه وتعاىل , ونكون له �صاكرين يف كل الأمور والأحوال ودائمًا نتذكر ما�صينا الب�صيط لن�صكر 

اهلل على ما اعطانا من اجلاه وكذالك لنتخل�ض من التكرب والأخالق ال�صيئة .

عن ر�صول اهلل )من عفا عند القدرة عفا اهلل عنه 
يوم العرثة( 

اأحبائي فتية اخلري اإن العفو من الأخالق والف�صائل 
اأن  وهو  امل�صلم  الإن�صان  بها  يتحلى  اأن  يجب  التي 
ُت�صِقط العقوبة عن من ي�صتحقها , فتجاوز الإن�صان 
للتقوى  اأق��رب  وذنوبهم  الآخرين  اأخطاء  عن 
اأحبائي  الأقدار, والعفو  وانت�صارًا ووقاية من �صوء 
فتية اخلري يزيد الإن�صان عزًا وكرامة يف الدنيا والعفو 

والثواب يوم القيامة .  

اعلم عزيزي الفتى امل�صلم اأن مقابلة الإن�صان لالآخرين 
مبثل ما ُفعل به اأو اأكرث هو من نتائج الغ�صب فال يجوز 
الكلمات   وا�صتعمال  )ال�صّب  بالفح�ض  الفح�ض  مقابلة 
القبيحة( اأو الغيبة بالغيبة اأو ال�صفه بال�صفه فيقع الإن�صان 
يف القبيح من الفعل وير�صى مبا اأتى اليه ويندم على فعله 

ويكون بذلك قد ارتكب الذنب وابتعد عن التقوى  

هل تعلم ان الطب يعترب اأن ال�سوم يقي الن�سان من اأمرا�ص املعدة 
وخا�سة امرا�ص القالون والروماتيزم 

االنتقامالعفو 

đ



هل تعلم ان الفيل�سوف الرو�سي ) الِك�سي �سوفرين ( اثبت ان %95 
من العلل ال�سارية ميكن �سفاوؤها بالم�ساك )ال�سيام(

 ال تقولوا رم�ضان فاإن رم�ضان ا�ضم من اأ�ضماء اهلل تعالى ولكن قولوا: �ضهر رم�ضان ::قال �سول اهلل

ال�صوؤال: هل يجوز زرق البرة واملغذي حال ال�صوم ؟
اجلواب : ل يبطل ال�صوم بزرق الدواء اأو غريه بالإبرة يف الع�صلة اأو الوريد , كما ل يبطل بالتقطري يف 
الأذن , اأو العني ولو ظهر اأثر من اللون اأو الطعم يف احللق , وكذلك ل يبطل با�صتعمال البخاخ الذي 

ي�صهل عملية التنف�ض اذا كانت املادة التي يبثها تدخل املجرى التنف�صي ل املري..
ال�صوؤال: ما هي مبطالت ال�صوم ؟

اجلواب: يجب على ال�صائم اأن يجتنب عن عّدة امور من طلوع الفجر اإىل الغروب ال�صرعي , وهي 
كما يلي : 

1- تعّمد الأكل وال�صرب .
2- تعّمد اإدخال الغبار اأو الدخان الغليظني يف احللق على الأحوط لزوما ً . 

3- تعّمد القيء ولو لل�صرورة . 
٤- تعّمد البقاء على اجلنابة حتى يطلع الفجر. 

٥- تعّمد اجلماع املوجب للجنابة. 
٦- ال�صتمناء . 

7- تعّمد الكذب على اهلل ور�صوله والأئمة )عليهم ال�صالم( على الحوط وجوبًا .
8- تعّمد الحتقان باملاء وغريه من املائعات ولو لل�صرورة.

ال�صوؤال: هل يجوز ال�صوم مع ظن ال�صرر ؟
فال�صوم  ونحوه  للموت  موجبًا  كان  واإذا  عادة  يتحمل  ل  مما  ال�صرر  كان  اإذا  ي�صح  ل  اجلواب: 

حرام.
ال�صوؤال: لدي �صوؤال حول اإ�صتخدام جهاز )ال�صونار( الذي ُيفح�ض به املعدة عن طريق الفم يف نهار 

�صهر رم�صان هل هو مفطر اأم ل؟
اجلواب: ل يوجب بطالن ال�صوم ما مل يكن ملطخاً مبواد طبية ت�صهل عملية الدخال او لغري ذلك فيبطل 

ال�صوم من هذه اجلهة.
ال�صوؤال: هل يجوز لل�صائم و�صع قطرة يف الأنف ؟
اجلواب: يجوز اذا وثق باأنه ل ينزل  اىل اجلوف .

ال�صوؤال: اإذا كان الدم يخرج من اللثة باإ�صتمرار �صواء يف حال النوم او يف حال اليقظة فما هي وظيفة 
ال�صائم؟

اجلواب: اإذا كان الدم ينزل اىل جوفه حال النوم ونحوه ول ي�صعه املنع من ذلك مل ي�صر ب�صحة ال�صوم  واأما 
اذا كان يبلع الريق املمزوج بالدم غري امل�صتهلك فيه لأنه يجد حرجًا �صديدًا يف ان يب�صق كلما اإمتزج ريقه بالدم فهذا موجب 

لبطالن �صومه.
ال�صوؤال: ما هو حكم ال�صتمناء يف نهار �صهر رم�صان املبارك ؟

اجلواب: اذا كان يعلم باملفطرية او كان مرتددًا يف مفطريته ف�صومه باطل واذا كان عاملًا بل وجاهاًل مق�صرًا على الحوط لزومًا 
فتجب الكفارة مع الق�صاء ويكفيه يف الكفارة ان يت�صدق على �صتني م�صكينًا كل واحد 7٥٠ غرامًا من احلنطة اأو اخلبز .

فتاوى تهمك
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هل تعلم ان بع�ص الطباء المريكيني يقولون باأن ال�سوم ي�سعف اجلراثيم 
يف اجل�سم لعدم وجود الطعام

ِنعَم الوزير
        ر�سوم وتلوين: ح�سام الدين حممد         اعداد: ال�سيد جعفر احل�سيني  

مل��اذا مل 
الإم��ام  يجبني 

)عليه ال�صالم(, لبد 
اأنه �صاخط علّي

  يف اليوم التايل

ي���ا 
يابن  �صيدي 

مَل  اهلل  ر����ص���ول 
ذنبي  ما  حجبتني 

؟

حجبتك 
تق�ض  مل  لن���ك 

اإبراهيم  اأخ��اك  حاجة 
اأن  اهلل  اأب��ى  وق��د  اجلمال 
ي�صكر �صعيك اإل اأن يغفر 

لك اإبراهيم اجلمال

ي  �صيد
يل  من  ومولي 

يف  اجلمال  بابراهيم 
هذا الوقت واأنا باملدينة 

وهو بالكوفة؟

ا  ذ اإ
فام�ض  الليل  كان 

غري  من  وحدك  البقيع  اإىل 
اأن يعلم بك اأحد من اأ�صحابك 
 – جنيبًا  وارك��ب  غلمانك  و 

هناك  بعريًا-  او  فر�صًا  اي 
م�ّصرجًا

احل���م���د 
لزيارة  لتوفيقي  هلل 

عليه  اهلل  )�صلى  النبي 
اأذهب  �صوف  والآن  واله(,  
الإم��ام  �صيدي  ابنه  لزيارة 

الكاظم )عليه ال�صالم(

كان علي بن يقطني وزيرًا للخليفة العبا�صي هارون من دون ان يعلم 
هارون بولئه لأهل البيت عليهم ال�صالم وكان الإمام الكاظم عليه 
ال�صوء  ودفع  ال�صيعة  ق�صاء حوائج �صعفاء  ب�صرط  اأجازه  قد  ال�صالم 

عنهم من ال�صلطات . وعندما ذهب اىل احلج زار املدينة املنورة

ē



اإن اأبواب ال�ضماء تفتح في اأول ليلة من �ضهر رم�ضان، وال تغلق اإلى اآخر ليلة منه ::قال �سول اهلل

هل تعلم لكي حت�سل على فائدة ال�سوم ال�سحية عليك ان ل تُتخم 
نف�سك عند الفطار

ال��ل��ه��م 
واأبلغ  فا�صهد, 

���ص��ي��دي م��و���ص��ى 
)عليه  ال��ك��اظ��م 

ال�صالم(

ل��ن 
حتى  ات��رك��ك 
تطاأ بقدمك خدي

اذه���ب 
ف��ق��د غ��ف��رت 

لك

ك����ال, 
تطاأ  واأن  بد  ل 

خدي

ماذا 
تريد يا علي ؟

ي����ا 
املوىل  اإن  اإبراهيم 

اأن  اأبى  ال�صالم(  )عليه 
يقبلني اإل اأن تغفر يل

اهلل  يغفر 
لك

هال  اأ
علي  يا  الآن  بك 

بن يقطني

يف  املدينة  وو�صل  جديد  من  الفر�ض  يقطني  بن  علي  ركب  ثم 
حلظة واحدة

فركب علي بن يقطني الفر�ض وو�صل اىل الكوفة يف نف�ض اللحظة 
عن طريق املعجزة

Ĕ



    انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اعداد: �سياء احلفار

الثمني  الإن�صان وغر�صها وا�صتثمرها  وا�صتخرج زيتها  التي عرفها  النباتات  اأقدم  الزيتون من  يعترب 
الزيتونة  و�صفت  اذ  الكرمي,  والقراآن  والإجنيل  التوراة  يف  ذكره  ورد  وقد  ودواء.  كغذاء  وا�صتعمله 
اللون  اإىل  تتحول  لمعة  خ�صراء  وجلدتها  البذرة,  حيدة  و  الزيتون  مباركةوثمرة  �صجرة  باأنها 
معدنية  واأمالح  اجللوكو�صيدات  تدعى  مركبات  على  وحتتوي  ن�صجها,  حني  الأرجواين  الأ�صود 
الكلور.ومعظم  النحا�ض,  احلديد,  الكال�صيوم,  املاغن�صيوم,  الكربيت  البوتا�صيوم,  »كالفو�صفور, 
الزيتون  وثمار  حرارية.  �صعرة   22٤ حوايل  منه  جرام  املائة  وتعطي  اآي   �صي,  ب,  اأ,  الفيتامينات 

النا�صجة لها قيمة غذائية عالية من الزيت. 
فات قدمية: و�صْ

اإىل  وبالإ�صافة  اجل�صم  ويقوي  اله�صم  على   وي�صاعد  ال�صدد,  ويفتح  املعدة  ويقوي  للطعام  ال�صهية  يفتح  الزيتون  اأن  القدمية  الطبية  الكتب  يف  جاء   
ثمار الزيتون فاإن اأوراقه مفيدة اأي�صًا اإذا م�صغت, اإذ ميكن اأن تعالج التهابات اللثة والقالع واأورام احللق, وغري ذلك من الأمرا�ض. اأما نوى الزيتون 
فت�صتخدم لعالج الربو وال�صعال كتبخرية.درا�صات  حديثة و�صفت الزيتون وزيته يف الطب احلديث باأنه مغذ ملني, مدر لل�صفراء مفتت للح�صى, 
مفيد ملر�صى ال�صكري, والإم�صاك وين�صح خرباء التغذية وال�صحة العامة بتناول ملعقة اأو ملعقتني من الزيت مرة يف ال�صباح ومرة قبل النوم ويفيد 
والك�صاح  والقوباء  الأيدي  وت�صقق  والأكزميا  الدم  وفقر  والدمامل  باخلراجات  الإ�صابة  حالت  يف  الزيتون 
بزيت  الراأ�ض  بفرك فروة  ال�صعر  لت�صاقط  ي�صتعمل كعالج  اإىل ذلك  اإ�صافة  الأع�صاب,  والتهاب  والروماتيزم 
الزيتون م�صاء ملدة ع�صرة اأيام وتغطى طيلة الليل ثم يغ�صل ال�صعر يف ال�صباح, وملعاجلة النقر�ض تنقع كمية من 
زهور البابوجن يف زيت الزيتون وتن�صر يف ال�صم�ض اأربعة اأيام ثم يفرك بها مكان الأمل, ولعالج الأكزميا وت�صقق 
اليدين تدهن املناطق امل�صابة بزيت الزيتون واجللي�صريين وب�صكل عام ميكن القول اإن الزيتون من الثمار املفيدة 

التي تقوي اجل�صم ووقايته من الأمرا�ض.

من
ال�ضوم ُجنَّة من النار :قال االمام ال�ضادق

هل تعلم ان ال�سوم يقوم بتطهري اجل�سم من ال�سموم

اأنا طائر جميل معروف بنقر اخل�صب حيث اأعمل على ثقب 
ال�صجار مبنقاري لبناء ع�صي وخمزن لغذائي كذلك .واعلموا 
ان �صرعة الثقب بال�صجرة مبنقاري ت�صل اىل ٤٠ كم يف ال�صاعة 
وهي �صرعة طبيعية يل ل جتلب علّي �صرر ,وهذا بف�صل النظام 
يل  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  وهبه  والذي  مبنقاري  اخلا�ض  الع�صلي 
عند  ال�صدمات  امت�صا�ض  على  الع�صالت  هذه  تعمل  حيث 
ما انقر على اخل�صب ولو مل يكن هذا النظام موجودًا لنك�صر 
منقاري اىل ن�صفني ب�صب �صرعة النقر .واأنا اعمل طول ف�صل 

ال�صيف على ثقب ال�صجرة لعمل الع�ض لكي 
الذي  غذائي  مع  ال�صتاء  ف�صل  يف  ا�صكنه  

خزنته على طول ف�صل ال�صيف كي اتغذى 
عليه يف ف�صل ال�صتاء .ويف ال�صتاء تكون 

ثقب  وكل  بالثقوب  مملوءة  ال�صجار 
)ع�ض ( ي�صكنه طائر واحد منا فقط 

فهذا هو نظامنا.
 فهل عرفتني ؟

دور  ويل  املهمة  الفيتامينات  من  أنا 
فعال يف منو اخلاليا واأ�صاعد على امت�صا�ض 
مادة احلديد ومتثيلها وا�صتقالبها داخل اأج�صامكم.
اخل�صروات  من  كثري  يف  موجود  فاأنا  املنال  �صهل  واأنا 
اأنا موجود يف ال�صبانخ واخل�ض واجلزر  والفواكه واللحوم فمثاًل 
وامل�صم�ض  واخلوخ  واملوز  الفجل  واأوراق  والطماطمة  واللفت 
والبي�ض  اجلبنة  يف  وكذلك  وال�صوفان  والقمح  الذرة  وحبوب 
والكلى. والكبد  والقلب  وال�صمك  واللحم  واللنب  واحلليب 
ان تعرفوا  فيها عليكم  اأنا  التي  ان عرفتم دوري وامل�صادر  وبعد 
الوزن  وانخفا�ض  النمو  توقف  اىل  يوؤدي  اجل�صم  يف  نق�صي  ان 
الل�صان واللثةوالتقرحات  واأ�صرار يف اجللد املخاطي والتهابات 
واحتقان  الدموع  وكرثة  الفم  وزوايا  ال�صفاه  وت�صققات  اجللدية 
قرنية  وتغ�صية  النور  روؤية  من  وامل�صايقة  الدموية  العني  اأوعية 
العني وتكثفها وا�صطراب عملية اله�صم والنحطاط اجل�صماين 

وقلة الن�صاط وال�صتعداد املتزايد لالأمرا�ض الإلتهابية.
B2  هل عرفتم من اأنا ؟                         اأنا فيتامني

تـــــامينات
في

ْيُتوِن *  ْبٍغ ِلاْلآَِكِلنَي َوالِتّنِي َوالَزّ ْهِن َو�صِ وقال تعالى َو�َصَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر �َصْيَناَء َتْنُبُت ِبالُدّ

قال اهلل تعالى
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اعداد: حممد يحيى
الثالجة الذكية

يقول اهلل عزوجل من لم ت�ضم جوارحه عن محارمي فال حاجة لي في ان يدع طعامه و�ضرابه من اأجلي :قال ر�ضول اهلل

هل تعلم ان ال�سوم يُعترب الدواء الناجح لالأمرا�ص النف�سية املزمنة مثل 
الكتئاب والقلق

اإل جي بثالجة ذكية متعددة الإمكانات قد  العمالق  الكوري  املنزلية, خرج مطور الإلكرتونيات  يف خطوة غري م�صبوقة يف عامل الأجهزة 
حُتدث طفرة يف عامل الأجهزة التي من نوعها, حيث تتيح الدخول على الإنرتنت لإجراء عمليات الت�صوق وحتميل و�صفات الأطعمة.

وك�صفت اإل جي عن الثالجة اجلديدة �صمن فعاليات معر�ض ال�صلع ال�صتهالكية يف دورته الأخرية يف ل�ض فيجا�ض, ومن املنتظر طرحها يف 
الأ�صواق قريبًا مقابل نحو 31٠٠ دولر اأمريكي.

ومن اأبرز خوا�ض الثالجة كامريا و�صا�صة مل�ض اإل �صي دي تتيحان عر�ض حمتوياتها من الداخل, كما تتمتع الثالجة اأي�صا بخا�صية التحكم عرب 
ال�صوت لت�صهيل نقل حمتوياتها. اأما اأهم مميزاتها فهو ت�صجيل املحتوى الغذائي بداخلها واإعداد قائمة بالأغذية الناق�صة واإ�صافتها اإىل ح�صاب 

الت�صوق عرب الإنرتنت, ما يعني توفري الوقت واجلهد على امل�صتخدم.
النوعية  النوع وال�صن, فهي تعد قوائم بالأطعمة املف�صلة لديهم من حيث  اأفراد الأ�صرة امل�صتخدمة من حيث  وتتكيف الثالجة تبعًا لطبيعة 

والقيمة الغذائية مع مراعاة متطلبات امل�صتخدمني كاملة.

احدث الدراجات الهوائية
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لكل �ضيء زكاة وزكاة االأبدان ال�ضيام :قال ر�ضول اهلل

هل تعلم ان ال�سوم يُح�ِسن قدرتنا على حتمل الجهادات ومواجهة 
امل�ساعب يف احلياة

التمويه اأو التخفي عند احليوانات هو ا�صلوب اخفاء ي�صتخدمه احليوان بدمج نف�صه 
مع البيئة املحيطة به ليبقى بعيدا عن مالحظة احليوانات املفرت�صة اأو الأعداء ب�صكل 
و  بالب�صر  مدركا  غري  احليوان  جلعل  الب�صري  اخلداع  �صور  احد  هو  فالتمويه  عام. 
تتخفى  التلون  على  فعالوة  اأ�صكال  عدة  التمويه  ياأخد  ذاته.  بحد  اخفاءا  يعترب  ل 
احليوانات باملحاكاة بال�صكل او الرتكيب او باتباع طرق معينة مثل الدفن يف الرتاب, 
يف هذا املقال �صرنى حيوانات تتخفى بكل دقة بحيث ل ميكن روؤيتها ال بعد تركيز 
�صديد كما �صرنى حيوانات ت�صتخدم اأ�صاليب َتخفي م�صهورة عند حيوانات اأخرى

هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين من دونه�سبحان اهلل

الأوراق  من  كومة  و�صط  متخفي  �صفدع 

الرجوانية اللون.

زهرة  على  متخف  الأبي�ض  ال�صلطعون  عنكبوت 

�صفراء بانتظار فري�صته.

طائر البوتو متخف على جذع �صجرة و كانه 

جزء ل يتجزء منه.

هــــو؟
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هو اأحد اأكرب امل�صاجد التي �صيدت يف الكوفة خالل القرن الأول الهجري , و يقال له م�صجد )عبد قي�ض(  وهم من القبائل ال�صيعية املوالية 
لالمام علي  بن ابي طالب )عليه ال�صالم( من اول مادخلت يف الأ�صالم  نزلوا الكوفة فاحتني  , ولهذا عرف امل�صجد اأوًل مب�صجد بني عبد 
قي�ض, ثم حتول ا�صمه اإىل م�صجد ال�صهلة و هي الت�صمية املتداولة حالياً . و من الت�صميات الأخرى التي عرف بها امل�صجد : امل�صجد الربي , 
و م�صجد القري . و ال�صهلة مقربة من مقابر الكوفة القدمية وامل�صجد احلايل على طرف من مقربة ال�صهلة . و م�صجد ال�صهلة م�صتطيل ال�صكل 

يتاألف من اأربعة اأ�صالع اآجرية . و من املقامات و امل�صاهد التي تزار الآن داخل امل�صجد هي : 
1- مقام الإمام املهدي املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف( , ويعرف مبقام �صاحب الزمان و يقع يف و�صط ال�صلع  اجلنوبي و هو من اأكرب 

امل�صاهد . 
2- مقام زين العابدين ويقع يف  ي�صار ال�صلع اجلنوبي.

المسجد. وسط  3- مقام الإمام جعفر ال�صادق ويقع 
٤- مقام النبي اخل�صر و يقع يف الزواية بني ال�صلعني اجلنوبي وال�صرقي . 

٥- مقام النبي اإدري�ض ويقال اأنه كان بيت اإدري�ض . 
٦- مقام ال�صاحلني و يعرف مبقام الأنبياء هود و �صالح يقع يف الزاوية بني ال�صلعني ال�صمايل و ال�صرقي .

7- مقام النبي ابراهيم اخلليل وكان بيت ابراهيم اخلليل )عليه ال�صالم(.
8- كان للم�صجد منارة قدمية هّدمت و املنارة احلالية �صيدت �صنة 1378 ه� - 19٦7 م .

و قد اأحلق بامل�صجد قدميًا �صحن وا�صع و هو مق�صم اإىل ق�صمني . الأول – الذي يف الطرف اجلنوبي – خان 
الزوار – و يعود تاريخه اإىل حوايل 3٠٠ �صنة . 

و الق�صم الثاين يقع يف اجلانب ال�صمايل و فيه بيوت خدم امل�صجد وقد اعيد بناء امل�صجد حاليا بناءا حديثا  على اكمل وجه  . 
اأما ف�صل م�صجد ال�صهلة فقد وردت اأحاديث و روايات كثرية عن اأهل البيت)عليهم ال�صالم( تبني املقام ال�صامخ لهذا امل�صجد العريق . 

فبالأ�صناد عن الإمام ال�صادق قال: ) م�صجد ال�صهلة منزل �صاحبنا اإذا قام باأهله( .
و قال عليه ال�صالم : )ما من مكروب ياأتي م�صجد ال�صهلة في�صلي فيه بني الع�صائني , و يدعو اهلل اإّل فرج اهلل كربه( . 

وروى اأبوب�صري عن اأبي عبداهللقال : قال يل )يا اأبا حممد كاأين اأرى نزول القائم باأهله و عياله يف م�صجد ال�صهلة(, 
وقال الإمام علي بن احل�صني )من �صلى يف م�صجد ال�صهلة ركعتني زاد اهلل تعاىل يف 

عمره �صنتني( .
 وعن �صالح بن اأبي الأ�صود قال :ذكراأبوعبداهلل م�صجد ال�صهلة فقال :) اأما اأنه منزل 
�صاحبنا اإذا قام باأهله و قال نعم كان فيه منزل اإدري�ض , و منزل ابراهيم , و ما بعث 
اهلل نبيًا ال وقد �صلى فيه , و فيه م�صكن اخل�صر و املقيم فيه كاملقيم يف ف�صطاط ر�صول 
اهلل وما من موؤمن و ل موؤمنة اإل و قلبه يحن اإليه , وفيه �صخرة فيها �صورة كل 
نبي , و ما �صلى فيه اأحد فدعا اهلل مما يخاف ال اأجابه فقلت : هذا لهو الف�صل , قال 
اأزيدك ؟ قلت نعم , قال هو من البقاع التي اأحب اهلل اأن يدعى فيها و ما من يوم و ل 

ليلة اإل و املالئكة يزورون هذا امل�صجد يعبدون اهلل فيه( .

من اغتاب م�ضلما في �ضهر رم�ضان لم يوؤجر على �ضيامه :قال ر�ضول اهلل

هل تعلم ان ال�سوم يوؤدي اىل اطالة عمر الن�سان لأنه ينظف خاليا اجل�سم 
من ال�سموم

ما
هــــو؟

م�سجد ال�سهلة
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اعداد : اأم مرمي العيداين  

هل تعلم ان ال�سوم ي�ساعد على ترك التدخني من خالل طرد النيكوتني 
من اجل�سم

�ضيب
امل

�ضيب
امل

كربالء

ريف

دينة
م

مدينة
مدينة

ينة
مد

احللة

العطيفية
جنينة

خانقني

حللة
ا

داد
بغ

الب�رصة

مدينة

مركز

أصدقاء
الفتية
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هل تعلم ان ال�سوم يطهر البدن من خالل حرق الف�سالت املرتاكمة 
باجل�سم

من لم يختلف �سره وعالنيته، وفعله ومقالته فقد اأدى الأمانة واأخل�ص العبادة :قال المام علي

بعد مرور عام واحد من اصدار مجلة فتية اخلير من قبل مدرسة االمام احلسني اجرى اعالم املدرسة عدة لقاءات مع 
عدد من اولياء امور الفتية وفي محافظات مختلفة ملعرفة مدى مقبولية هذه الصحيفة لديهم ولدى ابنائهم وما هي 

السبل الكفيلة لتطويرها فكانت االنطباعات كاالتي :

�ضيخ 
ال

ي املظفر
عل

احلاج
رصاء

بو ا�
ا

�ضاعر
ال

طيب
حم�ضن اخل

ضتاذ
اال�

بياتي
ي ال

ق�ض

احلاج
ب الكالبي

حبي

نبارك ملجلة فتية اخلري ال�صنة الوىل لظهورها والذي يعد بيدرًا للخري حيث تزرع فيه بذور احلب 
والولء هلل ولر�صوله ولالأئمة )�صلوات اهلل عليهم( كما انها تنه�ض بوعي ال�صبيان والبنات على 
امل�صتوى العلمي واحلركي وت�صاهم يف ان�صاء جيل متميز يعرب عن تطلعات اخلريين �صد الهجمات 

التي تتعر�ض لها بالد امل�صلمني. واحلمد هلل رب العاملني

نتقدم باأزكى التهاين والتربيكات لأطفالنا العزاء وجميع الخوة العاملني مبنا�صبة مرور عام على 
افكار  ينا�صب  مبا  اطفالنا  نفو�ض  الكبري يف  الثر  العمل  لهذا  لقد كان   , فتية اخلري  تاأ�صي�ض جملة 
والتوفيق  التقدم  املزيد من  العمل  لهذا  القدير  العلي  التكليف ونتمنى من  الطفل يف �صن  وذوق 

والعطاء.

جملة الفتية ترفع من م�صتوى طبقات املحرومني من التوجيهات ال�صحيحة وكان �صبابنا يف العهد 
املقبور حمرومني من هذه الإ�صدارات  النافعة .واأما اليوم فنحن يف العطيفية جند الفتية وال�صبان 
 , والعلمية  الدينية  الفائدة  من  فيها  ملا  الإ�صدارات  هذه  عن  وي�صاألون  هنا  مكتبتنا  اإىل  يتوافدون 

وباخلتام اأدعو للكادر اأن يوفقهم اهلل وي�صتمروا بهذا العمل اجلبار.

الفتية نحو  فتية اخلري ا�صم على م�صمى فيها مو�صوعات متنوعة هادفة نحو اخلري ونحو �صالح 
الطريق ال�صحيح ويف املجتمع كذلك مو�صوعاتها ل تخلو من حكمة وحديث طيب فهي ثقافية 

وروائية واأخالقية بدرجة اأ�صا�ض وفيها تعاليم الدين والآداب الأخالقية.

جملة خمتلفة العلوم حتوي على فتاوى دينية ب�صورة مب�صطة يعيها ال�صباب حتى اأ�صبحت جملتهم 
املف�صلة وقد مل�صنا تطور اأذهانهم وقدراتهم العلمية , اأ�صاأل اهلل اأن يدمي هذه النعمة علينا.

الب�رصة - الع�ضار

الب�رصة - اجلنينة

بغداد

كربالء

جبلة

أولياء أمور الفتية
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هل تعلم  ان الرو�سي ) الِك�سي �سوفرين ( اثبت ان ال�سوم �سبيل ناجح لعالج 
امرا�ص فقر الدم

الجابة على الغلب اأن النحل مييل اىل العزلة والبتعاد عن 
كل ما يعيق عملية النتاج والبناء التي نال بها اعجاب النا�ض 
منذ اقدم الع�صور. ول تلجاأ هذه املخلوقات اإىل الل�صع اإل يف 
حال اإزعاجها اأو اإثارتها وللنحل املقيم يف خاليا نظام مراقبة, 
حيث يرابط قرب اخللية ويتوىل الت�صدي لأي حماولة اقرتاب 
اجنبي من اخللية, وذلك بالقيام بعملية الل�صع الدفاعية, ومن 
تنتج  التي  النحلة  الل�صع  عقب  متوت  التي  النحل  انواع  بني 
الع�صل, فلدى انثى هذا النوع �صوكة تل�صع بها ب�صكل يجعلها 
بها,  امللت�صق  ال�صم  كي�ض  مع  وج�صمها  جوفها  عن  تنف�صل 
ولكن هذه الل�صعة ت�صيب النحلة بجرح لميكن �صفائه, وبذلك تلقى النحلة حتفها بعد هذه الل�صعة مبا�صرة, ويبدو اأن 
هذا النظام املميت ي�صتخدم من قبل نحل الع�صل �صد املخلوقات الفقارية كالن�صان والثديات والطيور, اأما عندما تقوم 
ال�صوكة  النتيجة فقدانها حلياتها. وت�صتمر  ثابتة يف مكانها ولتكون  فاإن �صوكتها تبقى  النحلة بل�صع احل�صرات املعادية , 
املنف�صلة عن النحلة يف التحرك داخل مكان الل�صعة باجللد, بينما تقوم يف الوقت نف�صه بحقن ال�صم يف اجل�صم املل�صوع, 
وت�صدر كذلك عن الل�صعة مواد كيمياوية متطايرة وظيفتها الإنذار وحتذير النحل القريب من ال�صخ�ض اأو احليوان املل�صوع 
باأن هنالك من جتاوز احلدود, واأ�صبح م�صدر خطر على خلية النحل. وتكون هذه مبثابة اأ�صارة للهجوم عليه, وت�صبه رائحة 
هذه املواد رائحة املوز. ولذلك كن حذرا, ولتاأكل املوز بالقرب من خاليا النحل, فاإنك رمبا تتعر�ض لّل�صع وتعر�ض حياة 

النحلة للهالك.

قال ر�سول اهلل : اللهم اإني اأ�ساألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي 
يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك اأحب اإلي من نف�سي واأهلي

ق��������ال ل����ق����م����ان احل����ك����ي����م لب���ن���ه
فاحفظها: ام����ورًا  مو�صيك  اين  ب��ن��ي  ي��ا 
ال�������ص���الة يف  ق���ل���ب���ك  1-اح������ف������ظ 
ال��ن��ا���ض ب���ي���وت  يف  ن���ظ���رك  2-اح����ف����ظ 
النا�ض  جم��ال�����ض  يف  ل�����ص��ان��ك  3-واح���ف���ظ 
٤-واح�����ف�����ظ ب��ط��ن��ك م����ن ح��ل��ق��وم��ك

واملوت  اهلل  اذكر  اثنني:  وان�ض  اثنني  ٥-واذك��ر 
اليك. وا�صائتهم  للنا�ض  اح�صانك  وان�����ض 

من وصايا لقمان احلكيم

الظاهرة؟  هذه   �صر  فما  مبا�صرة  املوت  تكون  عقوبتها  فاإن  بالل�صع  ما  نحلة  تقوم  عندما 
 لسعة النحل

Čđ



حدث يف التاريخ
      2رم�ضان

10 رم�ضان

19 رم�ضان

 والية العهد
 قال املاأمون العبا�صي لالمام الر�صا: ]يا ابن ر�صول اهلل قد عرفت ف�صلك وعلمك
فقال اخلالفة  المام  يقبل  فلم  مني[  باخلالفة  احق  واراك  وعبادتك   وزهدك وورعك 
فاين اي�صا  ترف�ض هذا  وان  بعدي  لتكون اخلالفة لك من    املاأمون: فكن ويل عهدي 
 اقتلك, فقال المام: )قد علم اهلل كراهيتي لذلك فلما خريت بني قبول ذلك وبني
 القتل اخرتت القبول على القتل, ويحهم اما علموا ان يو�صف كان نبيًا ور�صوًل
 فلما دفعته ال�صرورة اىل تويل خزائن العزيز قال: )اجعلني على خزائن الر�ض اين
ال�صراف بعد  واجبار  اكراه  على  ذلك  قبول  اىل  ال�صرورة  ودفعتني  عليم(   حفيظ 
امل�صتكى  علىالهالك على اين ما دخلت يف هذا المر ال دخول خارج منه فاىل اهلل 

وهو امل�صتعان( وقيل له: يا ابن ر�صول اهلل ما حملك على الدخول يف ولية العهد؟
فقال: )ما حمل جدي امري املوؤمنني على الدخول يف ال�صورى(

التاأمل  المام يكرث  : كان  �صهر رم�صان  التا�صع ع�صر من  ليلة  ملا كانت 
بها((  وعدت  التي  الليلة  اإّنها  كّذبت  ول  كذبت  ))ما  يرّدد  وهو  ال�صماء  يف 
ال�صبح  بالدعاء واملناجاة , ثم خرج اىل بيت اهلل ل�صالة  ليلته   واأم�صى
ثم  ال�صالة  :ال�صالة  فينادي  اهلل  عبادة  اىل  عادته  على  النا�ض  يوقظ  فجعل 
اللعني  املجرم  هوى  اإذ  رّبه  يناجي  من�صغل  هو  وبينما  �صالته  يف   صرع�
عبد الرحمن بن ملجم وهو ي�صرخ ب�صعار اخلوارج )احلكم هلل ل لك( و�صرب 
المام بال�صيف على راأ�صه املبارك فهتف المام )) فزت ورب الكعبة(( 
 المام فوجدوا  م�صرعني  النا�ض  اقبل   . امل�صجد  يف  ال�صّجة  علت  وملا 

ب الراأ�ض والنا�ض ي�صجون بالبكاء والعويل , واألقي القب�ض على  طريحاً يف حمرابه فحملوه اىل داره وهو مع�صّ
))النف�ض   : ا�صريهم وقال  اىل  ان يح�صنوا  بيته  واأهل  وبنيه  المام ولده احل�صن  واأو�صى   , ابن ملجم  املجرم 

بالنف�ض , فان انا ُمّت فاقتلوه كما قتلني , وان انا ع�صت راأيت فيه راأيي((      

تعلموا القراآن، فاإنه �سافع يوم القيامة :قال ر�سول اهلل

هل تعلم ان ال�سوم كما موجود عند امل�سلمني كذلك موجود عند المم ال�سابقة 
كاليهود والن�سارى

 وفاة خدجية كانت تلقب بال�صيدة الطاهرة وذلك ل�صدة عفافها وا�صتهر تلقيبها 

ن�صاء و�صيدة  قري�ض  ن�صاء  و�صيدة  الغراء  األقابها  ومن  املحافل  يف  �صاأنها  لعظم   بالكربى 

 العاملني وكان موت خديجة واأبي طالب من اعظم امل�صائب على ر�صول اهللحتى قال

 �صلى اهلل عليه واله: )) اجتمعت على هذه الأمة يف هذه الأيام م�صيبتان ل اأدري باأيهما

 انا ا�صّد جزعاً (( يعني م�صيبة خديجة واأبي طالب

ČĒ



 

هل تعلم ان نبينا )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( يوؤكد على تناول ال�سحور وكان 
يوؤخره حتى ليُ�سيع �سالة الفجر لذلك اأفتى الفقهاء با�ستحباب الت�سحر.

ذات يوم ا�صرتى جحا حلما و خ�صارا  وقال لزوجته: هيا يا زوجتي العزيزة,اطبخي لنا هذا  اللحم و اخل�صار, لنو�صع على 
اولدنا فى ليلة الن�صف من �صعبان. فقالت زوجته : كيف اأطبخ يا جحا , و لي�ض عندنا قدر اأطبخ فيها فكر جحا هنيهة, ثم 
قال لزوجته: ل حتملي همًا لذلك �صاأطلب قدرًا كبريًا من جارنا,  ذهب جحا اإىل جاره, و طلب منه قدرا يطبخ فيها اللحم 
واخل�صار. فقال اجلار: و متى ترد اإيّل القدر يا جحا ؟ قال جحا: اأردها اإليك عندما نفرغ من اأكل ما فيها. فاأعطى اجلار جحا 
اإىل جاره, فار�صل اجلار ابنه ال�صغري يطلب القدر من جحا اأح�صر جحا القدر,  اأيام و مل يرد جحا القدر  قدرًا كبري, مرت 
وو�صع فيها اأخرى �صغرية جدا وقال للولد: قل لأبيك اإن القدرقد ولدت عندنا هذه القدر ال�صغرية, فهى حق لكم, عاد الولد 
و قدم لأبيه القدر الكبرية, وبداخلها القدر ال�صغرية, وق�ض عليه  اخلرب. تعجب اجلار وفرح, و ذهب اإىل جحا ي�صكره على 

امانته . 
ذاعت ق�صة القدر فى القرية, و تعجب النا�ض لهذا احلدث العجيب, وراحوا يهنئون اجلار باملولودة ال�صغرية .

بعد اأيام, علم اأهل القرية اأن جحا يريد اأن ي�صتلف قدرا كبرية يطبخ فيها طعامه, فحمل كل منهم قدره, وذهب اإىل جحا, 
وهو يتمنى اأن يقبلها جحا منه.

اأخذ جحا كل القدور التى اأح�صرها اأ�صحابها, و �صكرهم لكرمهم, 
وقال لزوجته عندك الآن يا زوجتى قدورا كثرية, تطبخني فيها كما 
ت�صائني بعد يومني. �صمع اأهل القرية �صوت بكاء ونحيب ينبعثان 
وامراأته  جحا  فوجدوا  الأمر,  ي�صتطلعون  فذهبوا  جحا,  بيت  من 
يبكيان بحرقة قال اجلار: ملاذا تبكي هكذا يا جحا ؟ قال جحا: اأمل 
تعلم بعد؟ لقد ماتت كل القدور التى اأح�صرها اأهل القرية ف�صبحان 
من له الدوام. راح اجلريان ينظر بع�صهم اإىل بع�ض, وت�صائلوا: هل 
يعقل اأن القدور متوت؟ اإنها حكاية عجيبة, اخرتعها جحا اللئيم, 
قال اجلار: كيف هذا يا جحا, وقد اح�صرت اليك اكرب قدر عندي, 
على امل ان تلد يل توءمني؟ و قالت امراأة: وانا ا�صرتيت هذه القدر 
خ�صي�صا لتلد عندك . ثم قالوا باأجمعهم: وهل يعقل اأحد ان القدر 

ميوت ؟ كال انك حتمًا بعتها وتريد خداعنا باأنها ماتت.
قال جحا: يا اإخواين! كيف ت�صدقون اأن القدر تلد ول متوت؟ ان 
كل من يلد, ل بد ان ينتهى اجله وميوت. وهذه القدور اأرادت اأن 
تلد فماتت, انه ق�صاء وقدر. فخرج اهل القرية من عند جحا, و 

هم يبكون  لفقدان قدورهم وخداع جحا لهم.

 اإن اهلل تبارك وتعاىل يقول: ال�سوم يل واأنا اأجزي عليه : قال المام ال�سادق

جحا والإناء العجيب

الفتية فاكهة

Čē



ال�سيام اأحد ال�سحتين :قال المام علي

هل تعلم انه يجب على ال�سائم النية لل�سوم قبل الفجر 
وا�ستدامتها اىل اآخر النهار )املغرب(  يف �سهر رم�سان 

شهر الصحة والغفران
 اإن اهلل تبارك وتعاىل يقول: ال�سوم يل واأنا اأجزي عليه : قال المام ال�سادق

هكذا يوؤكد جميع اأطباء الدنيا, فالمتناع عن الطعام هو اأ�صهل واأرخ�ض و�صيلة لعالج البدانة, وهذا ما يحققه لك ال�صيام. 
ل�صبط  فر�صة  ال�صهر  فهذا  �صهر رم�صان,  اإنها  فوائدها,  اأدرك  اإل من  قيمتها  يعرف  تعاىل منحك هدية ل  اهلل  فاإن  ولذلك 
اإعادة  ج�صدك والق�صاء على كمية الدهون الفائ�صة واإعطاء فر�صة لتنظيم عمل الهرمونات وخاليا الدم لتقوم بعملها يف 

تنظيم عمل اأنظمة اجل�صم, وعالج الوزن الزائد.
اأو املت�صررة يف اجل�صم لتكون غذاًء لهذا اجل�صم ح�صب قاعدة:  حاملا يبداأ الإن�صان بال�صيام تبداأ اخلاليا ال�صعيفة واملري�صة 
�صارة,  �صحوم  �صكل  على  املخزنة  للمواد  الآيل  اله�صم  عملية  اجل�صم  ميار�ض  و�صوف  لالأقوى,  غذاًء  �صيكون  الأ�صعف 
اأن هذه العملية تكون  "بالتهام" النفايات ال�صامة والأن�صجة املت�صررة ويزيل هذه ال�صموم. ويوؤكد الباحثون  و�صوف يبداأ 
اأي ال�صيام عن الطعام وال�صراب, وبكلمة اأخرى ال�صيام الإ�صالمي, فتاأمل  اأعلى م�صتوياتها يف حالة ال�صيام الكامل,  يف 

عظمة ال�صيام الذي فر�صه اهلل علينا والفائدة التي يقدمها لنا. قال اهلل تعاىل: ))َواإْن 
وموا خرياً لكم(( وقال النبي )�صلى اهلل عليه واله(: )�صوموا  ت�صحوا(. َت�صُ

الصوم يبطئ زحف الشيخوخة
اإىل  ذلك  تتعدى  بل  املزمنة,  الأمرا�ض  حماربة  على  ال�صوم  فوائد  تقت�صر  ول 
اإبطاء زحف ال�صيخوخة على خاليا الدماغ, حيث اأظهرت درا�صات علمية دور 
ال�صوم املتقطع, يف تاأخري هرم اخلاليا الدماغية, وم�صاهمته يف اإبطاء ن�صوء مر�ض 
الوليات  يف  ال�صيخوخة  لبحوث  القومي  املركز  اأجراها  الدرا�صة  هذه  الزهامير. 
التي  احلميات  وبع�ض  املتقطع,  لل�صوم  حمتمل  تاأثري  حول  الأمريكية,  املتحدة 
تنخف�ض فيها ال�صعرات احلرارية اإىل الن�صف تقريبًا, وتبني دور ال�صوم يف تاأخري 

هرم الأن�صجة الدماغية.

هل لديك وزن زائد... الفرصة أمامك

ČĔ



لل�سائم فرحتان: فرحة عند اإفطاره، وفرحة عند لقاء ربه :قال المام ال�سادق

هل تعلم ان و�سع العطر او �سمه لل�سائم ليُبطل �سومه بل ورد يف 
الرواية اأن العطر حتفة ال�سائم لذا فهو م�ستحب

لي�س يف كالم العرب
�ِصتَّ  ُجِمَع  َجْمٌع  العرب  كالم  يف  َمَل لي�ض  اجْلَ َجَمُعوا  ُهْم  َفاإنَّ  , َمل  اجْلَ اإل  ثم مراٍت  ِجَماًل  ثم  َجاِماًل  ثم  ْجًماًل  اأَ ثم  ْجُماًل  ن اأكرث اأَ �صتُّ ِجَماَلة ثم ِجَماَلت َجْمُع اجلْمِع, لأَ وهذا  ثالثًا  اأو  مرتني  اجلمُع  يكون  مرات فهو نادرما 

ال يقال

قل :- مديرو املدار�ض .
ول تقل :- مدراء املدار�ض . 

ال�صبب :- لأن )مدير( على وزن )ُمفِعل( 
)َفعيل(  وزن  ولي�ض على  م�صركو مكة  م�صرك,  مثل 

اإرتفع م�صتوى املياه .  ول تقل :- ارتفع من�صوب املياه . قل :-  
والن�صب . احل�صب  ذو  املن�صوب  ال�صبب :-لأن 

ًة .  ًة .    ول تقل : �ُصقَّ    قل : اإ�صتاأجرُت �َصقَّ
. والُبعد  الطويل وامل�صافة  ال�َصَفر  تعني   ) ال�ُصّقة   ( ال�صبب : لأن 

التوبة /٤2  ُة{  ال�ُصقَّ َبعَدت عليهم  }ولكن   قال اهلل تعاىل : 
             وهو كذلك نوعًا من الثياب . 

ة فتعني :ال�صّظية امل�صقوقة من لوح اأو غريه , قَّ            اأما ال�َصّ
ّقة                وتعني ن�صف ال�صيء  اذا �ُصقَّ . واأما ال�صَّ
         فهي اجلزء امل�صتقل من اأجزاء الطبقة يف 

 . البيت 

ل يُقال مائدة اإل اإذا
 كان عليها طعام

 واإل فهي ُخوان
هلل 

شاء ا
ب إن

ى وال تكت
هلل تعال

شاء ا
ب إن 

اكت

السب : لأن  ان�صاء معناها  ابداع واما اإن �صاء معناها اذا  اراد  

د وآل محمد 
ب اللهم صلِّ على محم

اكت

  اللهم صلي 
وال تكتب

جزوم وعالمة جزمه حذف حرف 
ألن صلِّ فعل أمر م

العلة

اكتب وال تكتب

قل وال تقل

čċ



اإن للجنة باباً يدعى الريّان، ل يدخل منه اإل ال�سائمون :قال ر�سول اهلل

هل تعلم انه يجوز لل�سائم و�سع القطرة يف العني ول�سيء عليه

من النوادر التي تتعلق بالعدل واغت�صاب احلقوق, اأن بع�ض 
فا�صتاأمن  املكرمة  مكة  يف  احلرام  اهلل  بيت  حج  نوى  التجار 
الذهبية,  )الدنانري(  اللريات  من  كمية  الزمان  ذلك  قا�صي 
فطمع القا�صي بالذهب وقرر عدم ارجاعها متمنيًا عدم عودة 

التاجر من ال�صفر.
اأكلتها  الأمانة  اأن  القا�صي  ادعى  احلج  من  التاجر  عاد  وملا 
الفئران. فاأخذ التاجر يبكي ويف الأثناء مر بهلول ف�صاأله عن  

اأمره ف�صرح التاجر له ذلك. 
فقال له لتبِك �صوف اأعيدها لك غداً لكن التاجر مل ي�صدق 
الزمان  اإىل خليفة ذلك  بهلول  التايل ذهب  اليوم  ذلك, ويف 
الفالنية  الإم��ارة  فالنًا  وليت  لقد  له:  ويقول  يبكي  و�صار 

وفالنًا الإمارة الفالنية. ف�صاأله اخلليفة �صاخرًا: واأنت, ماذا تريد؟ هل تريد اإمارة املجانني اأمثالك؟
 فقال: اأريد اإمارة الفئران فقال اخلليفة �صاخرًا اأعطوه اإمارة الفئران, 

ر مر�صومًا بذلك وتعطيني ِح�صانًا وحر�صًا وجوقة مو�صيقية. فاأمر له مبا اأراد.  قال بهلول: بل اأريد اأن ُت�صدِّ
وخرج بهلول على فر�صه واجلوقة تعزف وراءه واأمامه وتبعه ال�صبيان و�صحك النا�ض ملا عرفوا اأمر هذه الإمارة.

وو�صل بهلول بيت القا�صي واأمر عماله اأن يحفروا حتت جدار البيت. 
فخرج القا�صي و�صاأله ماذا تعمل يا بهلول؟

فقال بهلول: اأَل�ْصُت اأنا اأمري الفئران اإن فاأراً اأكل من هذا التاجر لريات ذهب وهو حتت جدار بيتك واإين اأريد اأن القي القب�ض عليه. 
ف�صاأله القا�صي: يا بهلول وكيف ياأكل الفاأر الذهب؟ وهل هذا معقول؟ 

فاأجابه: اأنت قلت لهذا التاجر اأن فئرانكم اأكلت ذهب التاجر, فاأما اأن تعيدها اإليه واإما اإن اأهدم دارك لألقي القب�ض على ال�صارق 
واأقطع يده  فاأعادها اإىل �صاحبها.

قال المام 
�صدق امري املوؤمنني



ْهُت ِمْن �صيء ُرِزْئُت به     ما اإْن َتاأوَّ

     كما تاأوهُت لالأيتام يف ال�صغر

čČ



نوم ال�سائم عبادة، ونََف�ُسُه ت�سبيح :قال ر�سول اهلل

هل تعلم انه يجوز لل�سائم اإبالل �سفتيه بل�سانه واإن ارجعه لفمه

مشاركات الفتية

م�ساركة : خالد غامن

م�ساركة : خالد حممد

وبجنات تناهى احل�صُن فيها النعيم يا ايها ال�صائم ب�صراك بغفران الكرمي  
فاإذا ما �صئت اأن ت�صكن فيها وتقيم 

لي����������ض م����ن رّب �ص��������واه فاأغت������������نم �ص�هر الإل������������ه 
يحمل الفرحة واخلري لُكل ال�صائمني اأيها ال�صائم هذا العيُد عيد ال�صائمني 

حق اأن ن�صكر فيه رب العاملني
�ص����������ّع ف���ي الدن�����يا �ص��������ناه اأي ع���������ي����ن ل ت�������������راه 

فعلى احمد والآل �صالة اهلل تتلى كّل حني

ال�شيخ املفيد يف كتابات اعدائه
قال ابن كثري ال�صامي وهو من ابناء العامة :تويف �صنة 
الراف�صة  وامام  ال�صيعة  عامل  واأربعمائة  ع�صر  ثالث 
�صاحب الت�صانيف الكثرية املعروف باملفيد وبابن املعلم 
اي�صاً البارع يف الكالم واجلدل والفقه وكان يناظر اهل 
كل عقيدة باجلاللة والعظمة يف الدولة البويهية وكان 
ال�صالة وال�صوم  ال�صدقات عظيم اخل�صوع كثري  كثري 

خ�صن اللبا�ض , عا�ض �صتاً و�صبعني �صنة .
اقول:هو حممد بن حممد بن نعمان التلعكربي املعروف 
بال�صيخ املفيد ولد يوم احلادي ع�صر يف ذي القعدة �صنة �صت 
وثالثني وثالثمائة للهجرة و هو  جمدد مذهب اهل البيت 
)عليهم ال�صالم(على راأ�ض املئة الرابعة, ودفن يف مقابر 
قري�ض حتت رجلّي الإمامني الكاظمني )عليهما ال�صالم(. 

اثناء مروري ب�صوق اخل�صار �صمعت بقاًل يو�صي ابنه ال�صغري الذي 
ُي�صاعده يف عمله بقوله :- يابني اعزل وابعد الطماطة الرديئة عن 
ملا  فاأمتثل البن  توؤثر فيها وتك�صبها رائحة غري طيبة  اجليدة لأنها 
ينبغي احلر�ض وعزل  نف�صي كذلك  , فقلت يف  تاأخري  بدون  قال 
الل�صان  وبذيئي  الخالق  و�صيئي  �صلوكيًا  املنحرفني  ال�صخا�ض 
تعاىل  قال  ال�صوياء  واملهذبني  الطيبني  النا�ض  على  يوؤثر  ل  حتى 

)لنا اعمالنا ولكم اعمالكم �صالُم عليكم ل نبتغي اجلاهلني(
وقد اجاد ال�صاعر اذ قال :

لتربط اجلرباء حول �صحيحة      خويف على تلك ال�صحيحة جترب

الطماطة واالبتعاد عن السيئين

čč



اإذا دعاك القراآن اإلى خلة جميلة فخذ نف�سك باأمثالها :قال المام علي

هل تعلم انه يجوز لل�سائم ابتالع ما يخرج من ال�سدر او من الراأ�ص من الخالط 
وان و�سل اىل ف�ساء الفم

م�ساركة : خالد حممد

 ا�صطخر: مرتفعات قرب الأهواز ت�صهد ح�صود جي�ض اخلرا�صاين والظاهر اأن حماذاة هذه املنطقة 
للحدود العراقية تنا�صب كونها مركزًا لجتماع قوات اخلرا�صاين الع�صكرية لرتابط هناك مرتقبًة 

اأي حترك جليو�ض ال�صفياين باجتاه الكوفة.

العمري: اأبو عمرو عثمان بن �صعيد العمري الأ�صدي ال�صمان, والعمري ن�صبًة اإىل جده وال�صمان 
لأنه كان يتجر يف ال�صمن تغطيًة على اأمره وهو ت�صرفه بالنيابة عن الإمام املهدي )عجل اهلل فرجه( 
الذي كان  الهادي عليه ال�صالم  الإمام علّي بن حمّمد  اأيام  الأموال واملرا�صالت  , فكان يحمل 
عليه  املهدي  الإمام  �صفراء  اأّول  اأمره وهو  ُيك�صف  اأن  ال�صمن خوفًا من  �صفريه كذلك يف جراب 
ال�صالم يف الغيبة ال�صغرى. دفن ر�صوان اهلل عليه يف بغداد يف منطقة الق�صلة املعروفة اليوم ومزاره 

�صاهد للعيان يلتحق به م�صجٌد عامر تقام به �صالة اجلماعة.

املهدي  الإمام  اإليها  ا�صطر  واختفاء  تواري  حالة  وهي  الَغيبة: 
لغر�ض  العبا�صية  ال�صلطة  داهمته حماولت  ال�صالم حني  عليه 
من  ال�صالم  عليه  الإمام  طورد  فقد  عليه.  القب�ض  اإلقاء  اأو  قتله 
قبل النظام باأ�صاليب عدة حّتى اأّدت هذه الأ�صاليب اإىل احتجاز 
خا�صته واأهل بيته من قبل ال�صلطة اآنذاك, واألقي القب�ض على 
يولد  مل  الإمام  اأن  ال�صلطات  من  ظنًا  عليها  اهلل  ر�صوان  والدته 

بعد. وهدفه اأن يقتلوه عند ولدته لكن اهلل �صّلم.

كلمات لها معاني
م�ساركة : ح�سنني �سلمان الطائي 

čĎ



قال المام زين العابدين :لو مات َمْن بين الم�سرق والمغرب لما ا�ستوح�ست بعد اأن 
يكون القراآن معي

هل تعلم انه يجوز لل�سائم بلع اللعاب املتجمع يف فمه

معارف مهدوية 

كلمات لها معاين

يف  غاية  ومنا�صبة  عطرة  ذكرى  املا�صي  ال�صهر  يف  ال�صالمية  المة  على  متّر   
املهدي)عجل  الإمام  املوعود,  املنتظر  الب�صرية  منقذ  ولدة  وهي  األ  ال�صعادة 
الإمام)عجل  ب�صاأن  املهمة  التفا�صيل  هي  وكثرية  ال�صرف(,  فرجه  تعاىل  اهلل 
بها  والت�صلح  معرفتها  املوؤمنني  على  يجب  التي  ال�صرف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
انحاء  يف  تع�صف  التي  ال�صاذة  الفكرية  التيارات  يف  الإجنراف  عدم  لأجل 

التفا�صيل: الن, ومن هذه  العامل 
اأبيه  �صهادة  عند  ال�صرف(  فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي)عجل  الإمام  عمر   -1

�صنوات.  )٥( الع�صكري 
9٤1م. الغيبة الكربى كان �صنة)329( ه� وي�صادف  ابتداء   -2

3- ولدة الإمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صرف( كانت يف 1٥ �صعبان 
�صنة )2٥٥( ه�

٤- عدد الآيات النازلة يف �صاأن الإمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صرف( 
هي )132( اآية.

ولدة  على  ال�صيعة  مع  يتفقون  ال�صنة  علماء  من  م��ن)128(  اأك��رث   -٥
�صنة)2٥٥( ه�. ال�صرف(  فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي)عجل 

ال�صغرى ايام غيبته  اأربعة نواب يف  ٦- لالإمام 
لالإمام  وكياًل  كان  العمري(  �صعيد  بن  هو)عثمان  الأربعة  ال�صفراء  اأول   -7
عثمان  بن  حممد  ابنه  ت�صلم  وفاته  وبعد  ال�صالم  عليهما  والع�صكري  الهادي 

تقريبًا. عامًا   ٤٠ وا�صتمرت  ال�صفارة 
 )21( ملدة  النيابة  ت�صّلم  الثالث  النائب  هو  النوبختي  روح  بن  احل�صني   _  8

عامًا.
 )3( لفرتة  بالنيابة  ت�صرف  ال�صمري  حممد  بن  علي  هو  الرابع  النائب   _  9

�صنوات.
النائب الثاين. 1٠ _ امل�صجد املعروف يف بغداد ب� )اخلالين( هو مرقد 

11- عدد اأ�صحاب الإمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صرف( اأول ظهوره 
.)313(

�صقيل-   - )نرج�ض  اأ�صماء  عدة  لها  ال�صالم  عليها  املهدي  الإمام  اأم   -12
بجوار  �صامراء  يف  وقربها  اأوربا  يف  والهر�صك  البو�صنه  بالد  من  وهي  ومليكه 

ال�صالم(. )عليهما  والع�صكري  الهادي  الإمامني 
بعد  العبا�صي  املعتمد  �صجن  يف  حب�صت  ال�صالم  عليها  املهدي  الإمام  اأم   -13

ال�صرف(. الإمام املهدي)عجل اهلل تعاىل فرجه  ولدة 
ال�صيدة  ل�صراء  النخا�ض  الهادي  ار�صل ب�صر بن �صليمان  1٤- الإمام علي 

بغداد. نرج�ض يف 
عامًا.  )٦9( ا�صتمرت  ال�صغرى  الغيبة   -1٥

čď



قال المام علي:من لم يختلف �سره وعالنيته، وفعله ومقالته فقد اأدى الأمانة واأخل�ص 
العبادة

هل تعلم ان خروج الدم من فم ال�سائم ليُبطل �سومه

 املاين �سويدي بريطاين دمناركي نرويجي

اخ�سرابي�ض احمر ازرق ا�سفر

�سمككلبطائرخيلقطة

قهوة برتقال حليب�ساي ماء

براين�ضما�سرت بلوبال مالبلينددان هيل

 

جواب اللغز 

اجلواب يف العدد القادم

جواب العدد ال�صابق
ام ابيها

�صع خطًا على كلمات هذين البيتني يف مدح المام امري 
كلمتي  وا�صتخرج  التالية  املربعات  يف   املوؤمنني
ال�صر املكونة من 12 حرفًا وهي من القاب مولنا المام 

علي املذكورة يف القراآن الكرمي.

لي خمسة أطفئ بهم       
احلاطمة اجلحيم    حّر 

املصطفــــى واملرتضى     
وفاطمة   وابناهمـــــا 

وابناهـما

االجحيمى

لبهـمائة�ض

ميلفم�ضت

�ضحرططحةر

طاابا�ضم

فاحكلامل

ىلءا�ضخا

اوفاطمةو
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من قراأ القراآن كانت له دعوة مجابة اإما معجلة واإما موؤجلة :قال المام احل�سن

هل تعلم انه يجوز لل�سائم ادخال الدواءبالإبرة يف الع�سلة او الوريد كاملغذي 

الورع(  بعملنا وليتجلبب  فليعمل  قال : )من احبنا   العمل : فعن المام علي 1- الجتهاد يف 
وقال  اأحبنا(  فقد  حمبنا  توىل  )من   : قال   ال�صادق المام  عن   : عدوهم  وبغ�ض  حمبيهم  حب   -2
قلبني  من  لرجل  يجعل  اهلل مل  اإن   , اإن�صان  ) ليجتمع حبنا وحب عدونا يف جوف   :الإمام علي

اأو يبغ�ض هذا ( . يف جوفه فيحب هذا 
وقال   ) للبالء  فلي�صتعد  البيت  اأهل  اأحبنا  من   (  : قال   علي الإمام  عن   : للبالء  الإ�صتعداد   -3
اأعلى  من  املنحدر  ال�صيل  من  اأ�صرع  حمبيك  اىل  )الفاقة   :علي الإمام  حممدخماطبًا  النبي 

اأ�صفله( . الوادي اىل 

م���������ن ع����ام����ات   
المحب 

1- متحيص الذنوب : فعن النبي حممد اأنه قال: ) حبنا اأهل البيت يكفر الذنوب وي�صاعف احل�صنات ( .
اهلل  يطهر  قلبه ول  اهلل  يطهر  ويتولنا حتى  ) ليحبنا عبد   :الباقر الإمام  يقول  القلب واطمئنانه:  2- طهارة 
قلب عبد حتى ي�صلم لنا ويكون �ِصْلمًا لنا فاإذا كان �ِصْلمًا لنا �صلمه اهلل من �صديد احل�صاب واآمنه من فزع يوم القيامة 

الأكرب( 
3- احلكمة وا�صتكمال الدين: فعن الإمام ال�صادق اأنه قال : )من اأحبنا اأهل البيت وحقق حبنا يف قلبه جرت 

ينابيع احلكمة على ل�صانه وجدد الإميان يف قلبه ( .
٤- الإغتباط عند املوت ونيل ال�صفاعة: فعن النبي حممد اأنه قال : ) األزموا مودتنا اأهل البيت فاإنه من لقي اهلل 

يوم القيامة وهو َيَودنا دخل اجلنة ب�صفاعتنا ( .
٥- خري الدنيا والآخرة عن ر�صول اهلل: )من اأراد التوكل على اهلل فليحب اأهل بيتي , ومن اأراد اأن ينجو من 
عذاب القرب فليحب اأهل بيتي, ومن اأراد احلكمة فليحب اأهل بيتي , ومن اأراد دخول اجلنة بغري ح�صاب فليحب 

اأهل بيتي, فواهلل ما اأحبهم اأحد اإل ربح الدنيا والآخرة ( .
ختاما اأيها العزيز : هل ت�صعر باحلب وال�صوق لإمامك �صاحب الع�صر والزمان عجل اهلل فرجه وهل تتاأمل ملا يوؤمله  
ال�صادق: ) رحم اهلل عبدا حببنا  بهم , يقول مولنا  اإليهم وعرفهم  النا�ض  فاإذا كنت لهم حمبا وعارفا حبب 

اىل النا�ض ومل يبغ�صنا اليهم ( 

من آثار الحب
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ال�سيام والقراآن ي�سفعان للعبد يوم القيامة :قال ر�سول اهلل

هل تعلم ان البخار املت�ساعد من املاء ال�ساخن عند ال�ستحمام 
ليُفطر ال�سائم

زينته  لأن  بفقرك  ذرع��ًا  ت�صق  ل  الفقري:  اأيها 
للموؤمن اأكرث من زينة اللجام على راأ�ض الفر�ض واعلم اأن جميع النا�ض م�صتاقون اإىل 

اجلنة واجلنة م�صتاقة اإىل الفقراء.. 
فخري"  "الفقر   : النذير  الب�صري  ال�صيد  حديث  ت�صليًا  الفقري  قلب  وَح�ْصُب 
ال�صفة لأنها بعيدة عن  الفقراء". فاعرف قدر هذه  "اللهم اح�صرين مع   :وقوله
اآفات املال والغنى و�صاحبها فارغ البال من ح�صاب الأيام وجاء يف احلديث ال�صريف 

يا �صقيق الُفوؤاد جتّنب حب الذات والإعجاب بنف�صك, 
النفاق  واأر�صه  الكفر  بذره  اإثٌم  بالنف�ض  الإعجاب  فاإّن 
وماوؤه الف�صاد واأغ�صانه اجلهل واأوراقه ال�صاللة,وثمرته 

اللعنة واخللود يف اجلحيم
فاإذا اردت اأن تعجب بنف�صك فانظر حلالتها وما كانت 
جيفة  اإىل  واإنتهاًء  قذرٍة  ُنطفة  من  اإبتداًء  عليه  وتكون 
منتنٍة واأنت ما بني هاتني حّمال جنا�صاٍت متعّفنٍة وجّواُل 

اأو�صاٍخ متعّددٍة لي�ض غريا
وانظر اإىل عظمة اهلل وجالله واإىل ُذلَِّك واإفتقارك وعجزك يف هذه الدنيا اأْن ت�صتنقذ ما ي�صلبك الذباب, وتدبَّر يف قوله تعاىل : 

اِلُب َوامْلَْطُلوُب(( ُعَف الطَّ َباُب �َصْيئًا َل َي�ْصَتْنِقُذوُه ِمْنُه �صَ ))َواإِْن َي�ْصُلْبُهُم الذُّ
وتدبَّر يف اإنهيارك جتاه احلوادث واآفات الأقدار فال ت�صتطيع ان تدفع منها عنك �صيئًا

غار وتوا�صع لربك اجلّبار فذلك من �صفات الأخيار ول حدَّ لأثر ذلك وفائدته يف الدنيا ودار  فا�صت�صعر نف�صك اخل�صوع وال�صَّ
العقبى .

اإياك والتكرب فاإن املتكرّبين يح�صرون يوم القيامة على هيئة النمل ال�صغار فيطوؤهم النا�ض 
باأقدامهم جميعًا وعليك بالتوا�صع واخل�صوع واعلم ان التوا�صع ل يغمط من قدرك �صيئًا 

ول ينق�ض من عظمتك ومقامك بل يرفعك مقاما عليًا و�صاأنًا ق�صيًا .

يف ذم الُعْجب

يف ذم الَتَكب

ƟƘƾǮ
ǵ

اىل الفقراء
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خصال محيدة
اأقبل  قد  اإنه  النا�ض  اأيها  فقال:  يوم  َخَطَبنا ذات   اإن ر�صول اهلل  : املوؤمنني علي  اأمري  الإمام  قال 
اإليكم �صهر اهلل بالربكة والرحمة واملغفرة, �صهر هو عند اهلل اأف�صل ال�صهور, واأيامه اأف�صل الأيام, ولياليه 
اأف�صل الليايل, و�صاعاته اأف�صل ال�صاعات, هو �صهر ُدعيتم فيه اإىل �صيافة اهلل وُجعلتم فيه من اأهل كرامة 
اهلل, اأنفا�صكم فيه ت�صبيح, ونومكم فيه عبادة, وعملكم فيه مقبول, ودعاوؤكم فيه م�صتجاب... ثم قال 
اأمري املوؤمنني فقمت فقلت: يا ر�صول اهلل ! ما اأف�صل الأعمال يف هذا ال�صهر ؟ فقال: يا اأبا احل�صن 

اأف�صل الأعمال يف هذا ال�صهر الورع عن حمارم اهلل عزوجل.

وكان من دعاء الإمام زين العابدين اإذا دخل �صهر رم�صان -: )احلمد هلل الذي حبانا بدينه واخت�صنا 
به عنا, واحلمد  يتقبله منا, وير�صى  اإىل ر�صوانه, حمداً  ِب�َمنِّه  لن�صلكها  اإح�صانه  َلنا يف �صبل  مبلته و�َصبَّ
و�صهر  الطهور,  و�صهر  الإ�صالم,  و�صهر  ال�صيام,  �صهر  رم�صان,  �صهر  ال�صبل  تلك  من  جعل  الذي  هلل 

التمحي�ض, و�صهر القيام...(.

ن�شتقبل مقرتحاتكم وم�شاركاتكم عن طريق:
E-mail: isdarat.ihs@gmail.com

Mobile : 07709646612  -  07804358072

زوروا موقع ومنتدى مدر�شة االمام احل�شني
WWW.alhussain-sch.org

هناك م�صابقات �صهريةفيها جوائز نقدية ومعنوية

تق�صم  فيه  فاإن  اأنف�صكم  فاجهدوا   :- رم�صان  �صهر  دخل  اإذا  ِوْلده  يو�صي    ال�صادق الإمام  وكان 
الأرزاق, وتكتب الآجال, وفيه يكتب وفُد اهلل الذين يفدون اإليه, وفيه ليلة العمل فيها خري من العمل 

يف األف �صهر.

وكان من دعاء المام زين العابدين يف وداع �صهر رم�صان : )ال�صالم عليك يا �صهر اهلل الأكرب ويا عيد 
اأوليائه, ال�صالم عليك يا اأكرم م�صحوب من الأوقات ويا خري �صهر يف الأيام وال�صاعات, ال�صالم عليك 
من �صهر قربت فيه الآمال, ون�صرت فيه الأعمال, ال�صالم عليك من قرين جل قدره موجودا واأفجع فقده 

مفقودا ومرجو اآمل فراقه...(.
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